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Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
O b e r l ä u t e r  R ó b e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Haladjunk egy úton.
Thoshanzn Fhitt.

„Építtessen az állam a Dunán 
át a Balkánnal összekötő hidat“. Ezt 
kérte a temesvári kereskedelmi- és 
iparkamara a kormánytól.

Ezt kérni magasztas gondolat; 
oly gondolat, mely a XX. század pus
kaporos légköre fölött született; oly 
gondolat, mely végig surronva a múlt 
csalhatatlanságán az ember boldogu
lását kizárólag a közös egyetértésben 
és fejlődésben találja; oly gondolat: 
amely — menten minden öncéltól — 
tisztán generális érdeket szolgál!

De ! Amily sokatmondó gondolat 
a híd építtetésének szükségessége, ép 
oly fontos és nagyhorderejű helyének 
a kijelölése!

Utunkban — helyet keresni —- 
csak a süket megfontoltság megté- 
veszthetetlen irányítását követhetjük. 
Az pedig: bethlehemi csillagként 
Kevevárára vezet.

Egyedül Kevevára az a hely, 
amely a célt megtestesíti; egyedül 
Kevevára az az út, amely e magasz
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Utamból térj.
Szabadka Gyula.

Utamból térj l — Miattad 
Az isten átka vert meg! 
Szépséged üde rajza 
Az őrületbe kerget...
Mért vitte bővös arcod 
Lelkem könnyelmű kéjbe? 
Oh! lennél százszor inkább 
Éltem búsképű réme !
Vad förgetegbe dobtak 
Szivem, mely lángol érted, 
Most kínos perzselését 
Büszkén, kéjelgve nézed. ..
Bűbájos arcod mását 
Szivembe’ hordja gyászom, 
Te csengő kacagással 
Mulatsz e lelki nászon!
S hogy vére hull szivemnek, 
Te nagy közönnyel nézed ; 
Pedig tudod: sejtelme 
Ez a közelgő vésznek!

tos gondolat áldásos megvalósulásá
hoz vezethet!

Miért és mennyiben ?
A híd építtetésének célja más 

nem lehet, mint kizárólag az, hogy 
a Balkánra vezető utunk válaszfalát 
eltüntetve — köztünk és a Balkán 
között érintkezést — ez pedig barát
ságos viszonyt, a barátságos viszony 
egymásnak és egymás alkotásának, 
cikkeinek megbecsülését: ipart, ke
reskedelmet, ez versenyt, a verseny 
fejlődést, a fejlődés pedig kölcsönös 
boldogulást — idézzen elő.

Ez lehet csupán célja a híd épít
tetésének ! Ez és semmi más!

Már pedig érintkezést csak ott 
létesíthetni, ahol érintkező van; ipart, 
kereskedelmet teremteni, meglevőt 
fejleszteni csak ott lehet, ahol egyebe
ken kívül az érintkezés eddig is 
szükségelt feltételei már megvannak.

És mi sem természetesebb, mint 
az, hogy ezen alapfeltételek hiánya 
a végcél elmaradását is jelenti!

A temesvári kereskedelmi- és 
iparkamara Báziáson át óhajtja a híd 
létesítését.

Utamból térj! — Miattad 
Az Isten átka vert meg! 
Szépséged üde rajza 
Az őrületbe kerget!

A retikül.
Minden hónap utolsó hete kritikus 

hét nálunk. Amikor megkezdődött, rezig
náltam vártam azt a napot, amelyen a 
feleségem megjelent siralmas arccal és a 
mondokáját igy kezdte: Magamon kívül 
vagyok.

— Mi történt ? kérdem rosszul után
zód ijedtséggel.

— Kámforrá válik a pénz a kezem
ben — panaszkodott. Ma reggel még tíz- 
koronám volt. Ide nézz : ez maradt belőle. 
Ezzel átnyújtotta a pénztárcáját, melyben 
a sok rézpénz között egy pár nikkel is 
sziirkéllett.

— Elfogyott a kávé, elfogyott a cu
kor, üres a szenesláda. Minden a hónap 
vége előtt. Jóllaktam m ár! Nem gazdálko
dom többé. Ideérve kétségbeesetten nézett 
maga elé.

— Huszonötödiké van ma, még hat 
nap hiányzik a hónapból — jegyeztem meg 
szemiehányóan és ezzel magamra hara-

Ezzel szemben én Kevevárát, — 
csakis Kevevárát — találom alkalmas- 
inasnak, célhozvezetőnek.

Mert: a hét házat számláló Bá- 
ziást, annak iparát, kereskedelmét 
még az építendő híd sem fejlesztheti. 
Semleges hatással volna Báziás kör
nyékére is, de nem kűlömben a Dunán 
túl — Szerbiának Báziással szemben- 
fekvő tűinyomólag lakatlan, vasútha- 
lózatnélküli hegyes-dombos vidékére 
is.

A célnak megfelelő súlyos érvek 
azt a felfogást támogatják, amely az 
építendő hidat a terjedelmes, iparral 
és kereskedelemmel rendelkező népes 
Kevevárára helyezi — szemben a for
galmas, az egész Balkán vasútháló
zatának találkozási pontjával, Szerbia 
„Eldorádó“-ja, a termékeny Morava 
közelében elterülő Szemendria (Szend- 
rő) városával.

Az egyetemes érdekek nagy .és 
általános feltételein kívül előnye Ke- 
vevárának az is, hogy az állam ér
dekét sürgető „Fehértemplom-Keve- 
várai,“ vagy „Karasjeszenő-Kevevá- 

I raift vonat kiépítése után a forgalom

gitottam.
— Mit tehetek róla, ha nem elég!— 

kiáltotta és sírásba tört ki, amivel elérte 
azt, amit akart. Csípő megjegyzések he
lyett barátságos, vigasztaló arcot vágtam 
és rája erőszakoltam a szükséges háztar
tási pótlékot. Nem tudom más házasságok
ban milyenek a viszonyok. Gyakran meg 
kell, hogy történjék ennek a fordítottja: a 
hónap vege felé a férj megy az asszony
hoz és egy kis zsebpénzt kér — és nem 
kap. Ennek azonban semmi köze ahhoz, 
amit itt meg akarok Írni, kiváltképen, mert 
nem tudom beleképzelni magamat az ilyen 
irigylésre és szánalomraméltó férjek hely
zetébe.

Egyszer ismét a hónap utolsó heté
ben voltunk és naponta helyesebben o'rá- 
ról-órára vártam a szol ot eredményt. Vég
re huszonnegyedikén este nyolc óra har
mincöt perckor elém áll a feleségem, de 
az arckifejezése más volt, mint amilyen 
lenni szokott ilyenkor. Komolyan akart 
nézni, de a szája szögletében mosoly lap
pangott és a szemei különösen ragyogtak.

Vizsgálódva nézem és hirtelen kelle
mes dolog jutott az eszembe. Nyertünk 
talán a jótékonysági sorsjegyen, melynek 
a napokban van húzása? A feleségem va-
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lebonyolítása mindkét részen gyors 
és rövid.

Ez pedig az árak nagybani csök
kenését jelenti.

Már pedig az olcsó — de jó áru
cikk szintén számottevő kívánalma a 
célnak: az ipar- és kereskedelem 
fejlesztésének, a könyebb megélhe
tésnek : az általános jólétnek!

Értsük meg egymást!
Értsük meg egymást és halad

junk egy úton!!

Karnevál Fehértemplomon.
Figyelem!

Eddig szokatlan módon fogják a 
farsang három utolsó napján f. hó 
20., 23. és 24.-én megülni Fehértemp
lomon a K a r n e v á l t ,  farsangi ün
nepségekkel, karnevál felvonulások
kal, jelmez csoportozatokkal, farsan
gi tréfásságokkal és több efféle mu
lattató vigságokkal. — Erre meghívja 
Fehértemplom városa derűs farsangi 
hangulattal az összes helybeli és ide
gen tréfás kedélyű érdeklődőket.

P r o g r a m m :
1. Vasárnap február 22-én. D. u. 

2*15 órakor Karnevál Őfenségének 
és kíséretének megérkezése és ün
nepélyes fogadtatása az indóháznál.

2. Karnevál Herceg ünnepélyes 
bevonulása a városba mélységes hó
dolatok és zenekiséret mellett.

3. Este 8 órakor a „Gewerbe

lami fényes tárgyat tartott az orrom elé 
és diadalmasan kiáltott: Nézd !

Egy fényes húsz koronás arany volt.
— Ma reggel, amikor a téli ruhádat 

a szekrénybe akartam tenni, a kabát bé
lésében kis, kemény kerek tárgyat érez
tem. Eleinte azt hittem, hogy krajcár. 
Képzeld el meglepetésemet, amikor elő
kotortam ezt az aranyat. így bánsz te a 
pénzeddel! Én takarékoskodom és fukar
kodom a háztartásban, ahol csak lehet és 
te még arról sem tudsz, ha húsz korona 
eltűnik a kezed közül.

— Bocsánat kedvesem, ezt a húsz 
koronát én keservesen nélkülöztem. Pon
tosan emlékszem, november volt. Neked 
akkor érthető okok miatt nem szóltam. 
Egyébként te vagy a hibás. Tehetek én 
róla, ha lyukas a zsebem. Ez mégis csak 
a te dolgod volna, . .

— Hallgatsz rögtön — vágott a sza
vamba a feleségem — Végül még te te
szel szemrehányást nekem, aki oly becsü
letes vagyok, amilyen kevés asszony. A 
húsz koronát én nyugodt lélekkel meg
tarthattam volna.

— Az igaz, — állapítottam meg.
— No lám és én visszaadom neked. 

Remélem belátod, hogy milyen jó feleség 
vagyok.

Mélyen meg voltam indulva és a nagy
lelkűségtől elragadtatva visszaadtam neki 
a pénzt.

— Tartsd meg magadnak, neked adom, 
vegyél magadnak rajta, amit akarsz. Most 
a feleségemen volt a sor, hogy megindul-

Gesangverein“ bohóc estélye a „Stadt 
Wien-“ben.

II. Hétfőn február 23-án D. u. 1 
órakor „A fehértemplomi karnevál 
egyesület“ karnevál felvooulása kö
vetkező csoportozatokkal 1. Zászlósok. 
2. Banda, 3. Jobbágyok, 4. Karnevál 
Herceg, 5. Gigerlik, 6. Gésák, 7. Roc- 
coco, 8. Albán király bevonulása, 9. 
A pernyávai béka zenekar, 10. Pie- 
retto. 11. József császár az eke vá- 
sánál, 12. A balkáni bekekonferencia 
Londonban. 13. Szálloda és vendég
lő, 14. Sah ein Knab’ ein Röslein 
steh’n, 15. A hold és csillagok, 16. 
A jó kedvű kínaiak, 17. A kukutyini 
kupaktanács, 18. F. R. csoport.

2. Este 8 órakor a Iparos egye
sület bohóc estélye a „Stadt Wien“- 
ben.

3. Este 8 órakor a földmivelők 
dalárdájának dalestélye és szinielőa- 
dása a „Burgban“.

III. Kedden február 24-én D. e. 
10 órakor a mezőgazdák farsangi fel
vonulása. „Az osztrák-magyar biro
dalom népei“, címén az alábbi cso
portokkal. 1. Cimerhordozók, 2. Trom
bitások, 3. Osztrák-magyar népek, 4. 
Magyar bandérium, 5. A nagy sváb 
bevándorlás, 6. Erdélyi szászok, 7. 
Felsőmagyarországi vándor-cigányok,
8. Horvát-Szlavon favágó ünnepély
9. Alsó-Ausztria „Alt-Wien,“ 10. Alsó- 
Ausztria mostanában, 11. Felső-Ausz- 
tria „Ischl,“ 12. Stajerhon, lövészek,

jón.
— T íz korona elég nekem — jelen

tette ki.
Elfeleztük hát a kincset és emelke

dett hangulatban tértünk nyugalomra.
Két nappal az eset után a feleségem 

barátnőjével találkoztam az utón.
— Istenem, milyen mulatságos — 

kiáltott felém. Az elébb kisértem el a fe
leségét.

— A feleségemet ? — kérdeztem cso
dálkozva. Hova ment?

A hölgy rejtélyes arcot vágott.
— Ne legyen kiváncsi, nem szabad 

megmondanom.
— Miért ?
— Mert. . . mert. . . majd meglátja, 

ha hazamegy a felesége. Valami megle
petést készít az Ön számára. Jó napot.

Gondolkodva mentem tovább. Meg
lepetés az én számomra ? Mivel akar, 
meglepni ? Eszembe jutott a húsz korona 
kistóriája és rögtön tisztában voltam a 
helyzettel. Tiz koronát adtam neki, bizo
nyára vesz rajta valamit nekem.

Mégis szép a szerető feleség önzet
lensége, gondoltam magamban. A helyett, 
hogy azt a pénzt a saját céljaira fordítaná 
arra gondol, hogy a férjének szerezzen 
örömet. Pedig sok teljesítetlen kívánsága 
van. Például hónapok óta panaszkodik, 
hogy a retikülje rossz, a sarkai kopottak 
és rosszul csukódik. Most kitűnő alkalom 
volna, hogy a meglepetést viszonozzam és 
vegyek neki egy új retikült.

13. Zenéskocsi, 14. Salzburg „Salz
kammergut,“ 15. Tirol-Voralberg 
„Zillertháliak,“ 16. Krajna „Bergknap
pen,“ 17. Karintia „szántó-vetők és 
vetőnők,“ 18. Dalmácia csempészek, 
19. Csehország „erdőszövetség,“ 20. 
Morva, „sportklub,“ 21. Szilézia „Alt
vater,“ 22. Galicia és Bukovina* „Po- 
ylákok,“ 23. Bosznia, Törökpasa, 24. 
Hercegovina „Becsali csárda.“

2. Este 7 órakor a mezőgazdák 
álarcosbálja a „Burgban“

A farsang három utolsó napján 
az utcákon valamint az összes kávé
házakban és vendéglőkben maska 
felvonulások és más efféle farsangi 
tréfásságok.

Szállások-és ellátásról az összes 
szállodákban és vendéglőkben kitü
nően gondoskodva.

HÍ REK.
=  Ág. h. ev. istentisztelet. Vasár

napon f. hó 22-én d. u. 2 órakor, a hely
beli polgári fiúiskola rajztermében W a 11- 
r a b é n  s t e i n  Jakab homokosi lakos lel
kész istentiszteletet tart.

=  Szépészeti egylet. A helybeli 
szépészeti egylet e hó 15-én délután gyű
lést tartott Hübsch János elnöklete alatt, 
amelyen elhatározták, hogy a járásbíró
ság előtt elterülő Erzsébet parkot a mo
dern, mai kor követelményeinek megfele- 
lőleg átalakítják, megnagyobbítják és an
nak kellő rendbentastásáról gondoskodnak.

=  Műkedvelői előadás. A székely- 
kevevei ifjúsági egyesület tegnap Winter- 
gerszt János vedéglőjében farsangi mulat
ságot rendezett, amely műkedvelői előa-

Elhatároztam, hogy veszek. Félórát 
töltöttem el a keresgéléssel. Végre betér
tem egy bőrárúüzletbe. Röviden előadtam 
kívánságomat és előhúztak vagy féltucat 
dobozt.

— Itt van egy szép, finom tárgy — 
vélekedett a kereskedő és egy viola szí
nű táskát hámozott ki gondosan a selyem
papirosból.

— Valódi, a legfinomabb munka, 
most nagyon viselik.

— Az ára?— kérdeztem aggodalom
mal.

— Negyvenöt korona — volt felelet.
Kértem, hogy lehetőleg gyorsan te

gye vissza. Mutatott egy másikat huszon
öt korona az ára. Azt is vissza tette. Az 
után gyorsan süllyedtek az árak; tizen
nyolc, tizenhat, tizenkét korona. Végre tiz 
korona ötven fillérig jutottunk. Itt meg
állapodtam. A kereskedő újra el kezdte 
dicsérni az egyszerű fekete retikült, mire 
én kértem, hogy csomagolja be. Biztosított, 
hogy a feleségemnek tetszeni fog. Elindul
tam hazafelé és már előre elképzeltem, 
hogy mennyire örül majd a feleségem a 
meglepetésnek.

A feleségem már otthon volt. Sike
rült az ajándékot észrevétlenül becsem
pészni a szobába és az egyik sarokban 
elrejteni. Vártam a meglepetésre amelyben 
a feleségem — barátnője bemondása sze
rint — részesít. Nem soká kellett várnom, 
megszólalt.

— Ma könnyelmű voltam — mondta 
sugárzó arccal.

;
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dással is egybe volt kapcsolva. Színre 
került 3 egy felvonásos színdarab, ame
lyeknek cime: 1. Zálogházban. 2. A hold
kórosak. 3. Katonásan. Azonkívül 2 kar
éneket is előadott az egylet énekkara.

=  A farkasok üldözték. Az elmúlt 
héten nem mindennapi esemény történt 
községünk határában. K r i k l  János és 
Kok ó ra  Szever itteni jómódú gazdák el- 
kocsikáztakDolovára. Két ló volt befogva és 
egy csikó a kocsi saroglyához kötve. Ami
kor már Kevevára határától a homokbál- 
ványosi úton mintegy 3 kilométernyire 
voltak, egyszerre Krikl egy rókát vélt lát
ni a vasúti sineken túl. LeszálJott tehát 
a kocsiról és fegyverét magához véve arra 
felé indult. Azalatt társa a lovakat féken 
tartva, várakozott. Nagy volt azonban 
Krikl meglepetése, amikor a rókának vélt 
állat helyett farkast pillantott meg és pe
dig nem is egyet, hanem hármat. A fegy
ver kisebbszerü sőrétekkel lévén megtölt
ve nagy lélekjelenlét és bátorság kellett 
ahhoz, hogy a farkasokra rá mert lőnni. 
Ezek a lövés hatása alatt pillanatnyilag 
tétováztak, majd Krikl felé indultak. Erre 
már ő is megfutamodott a kocsi felé, ame
lyet még idejében elért. Felugrott rája és 
eszeveszetten kezdtek hajtani. A farkasok 
meg utánuk. A lovak minden erejüket 
megfeszítve alig bírták már a gyors ira
mot. Senkivel sem találkoztak. Már-már 
félős volt, hogy valamelyik ló összeesik a 
fáradságtól, mikor a farkasok a homokbál- 
ványosi vágánynak az országúton való 
átvágásánál a tempót alábbhagyva az ar
rafelé elterülő erdőbe sonfordáltak. Na
gyot sóhajtottak erre az üldözöttek. Az 
ijedelmen kívül tehát nagyobb baj nem 
érte őket.

=  Kivonat az 1913. évi áll. anya- 
könyvből. Kevevára községének múlt évi 
áll. anyakönyvi statisztikája a népesség 
szaporulatát illetőleg a következő.

Született róm. kath. 53 fiú, 42 leány,

— Én is — válaszoltam, szintén su
gárzó arccal és a sarokba mentem s gyor
san kibontottam a csomagot. Amikor a 
feleségem felé fordultam egy vadonat új 
szürke táskát tartott felém, amit az imént 
vett.

Majd megpukadtam, annál is inkább, 
mert kiderült, hogy a szürke táska öt 
koronával drágább volt, mint az, a melyi
ket én szántam neki.

Mindennek az a nő — a te barátnőd 
az oka szóltam dühösen. Minek mondta, 
hogy meg akarsz lepni engemet.

— ügy gondoltam — modla a fele
ségem, ártatlanul szenvedő arccal— az én 
új retikülömmel akartalak meglepni téged.

Másnap megjelentem a bőrárúházban. 
Elmondtam, hogy miképpen jártam és 
kértem, hogy vegyék vissza a retikült. 
Előadásomat udvarias részvéttel meghall
gatták, de a kívánságomat elutasították 
azzal, hogy eladott tárgynak a visszavé
tele elvileg lehetetlen. Ellenben a követ
kező cserét ajánlották fel.

1. Egy angol utazóbőrönd. Ráfizetés 
száz korona.

2. Valódi sertésbőr irattáska nikkel
verettel. Ráfizetés negyven korona. 3. Do- 
hánytárca krokodilbőrből. Ráfizetés húsz 
korona. 4. Pénztárca marhabőrből. Ráfi
fizetés három korona.

Mind a négy ajánlatot visszautasí
tottam és elhatároztam, hogy a szeren
csétlen retikült sorshúzás utján kijátszom. 
Sorsszámok húsz fillérért nálam kaphatók.

összesen 95. Ebből halva 4, törvénytelen 
ágyból 9. Meghalt 25 fiú 35 nő, összesen 
60. Hét éven aluli volt 33. Reform. 3 fiú,
1 leány, összesen 4. Meghalt 1. Evang.
2 fiú, az egyik halva született, a másik 
is meghalt. G'rög nem egyesült: 55 fiú 
54 leány, összesen 109, ebből halva szü
letett 3, törvénytelen 9. Meghalt 50 fiú, 43 
nő, összesen 93. A 7 éven aluliak száma 
35. Unitárius született 1 fiú. Izraelita 
született 1 leány. Összesen született az 
egész évben 114 fiú, 98 leány, azaz 212 
gyermek. Halva született 8, törvénytelen 
18. Meghalt 78 fi, 78 nő, azaz 156. Hét 
éven aluliak száma 74 volt.

=  Közgyűlés. A helybeli önkéntes 
tüzoltóegylet e hó 15-én délután 3 órakor 
tartotta meg 39. rendes évi közgyűlését. 
Az elhangzott jelentésekből kitűnt, hogy 
az egylet anyagilag jól áll és minden té
ren örvendetes haladás konstatálható. Az 
elmúlt évben mindössze 2 tüzeset fordult 
elő s igy nem igen volt alkalma tűzoltó
ságunknak szakképzettségét és arravaló- 
ságát kimutatni.

A gyűlésen elhatározták, miszerint a 
szükséges lépések megtétetnek az áll. táv
beszélővel való kapcsolás létesítésére. Ki
mondatott továbbá, hogy az egyletnek 40 
éves fenállási jubileumát ez évben kellő 
módon megünneplik. Erre vonatkozó intéz
kedések foganatosítása határozattá emel
tetett.

Ez évben tölti be Leopold József 
parancsnok 20. éves tűzoltói működését, 
amely szintén méltó keretben megünne
peltetik.

A tisztikar 3 éves mandátuma lejár
ván a választás is megej tetett és pedig a 
következő eredménnyel: Dinusz János el
nök, Tory Rezső titkár, Leopold József 
parancsnok, Schwall József szakaszparancs
nok, Mein Jenő pénztáros. Dr. Knezsevics 
Szilárd o.vos. Ez utóbbit — miután már 15 
éve orvosa az egyletnek — főorvossá kiál
tották ki.

=  Női zenekar szórakoztatta az el
múlt hét 3 estéjén a Hoffmann szálloda 
vendégeit. A zenekar 5 nőből és 3 férfi
ből állott. Az előadott darabok jórészt ki
fogástalanok voltak. Legjobb játékosa a 
társaságnak a zongorista, aki remek tech
nikával rendelkezik, a magyar nótákat 
annyi tűzzel és érzéssel játsza, hogy meg
hallgatásra feltétlenül érdemes lett volna. 
A zenekar többi tagjai középszerű muzsi
károk, akik a darabokat gépiesen leda
rálván, inkább egy jól terített asztalhoz 
ültek s ott szórakoztak. A zenekar hang
szerei : zongora, harmonium, cintányér kis 
és nagy dobba', nagy bőkő és 4 hegedű. 
Közönség gyér számmal volt.

=• A kevevárai Iparostanonciskolai 
otthon, ma február hó 22-én d. u. V2 2 
órakor otthoni összejövetelt tart. Tárgy- 
sorozat: 1. Hymnus. 2, Cipruság. Emondja: 
Stojkovics Sebők I. a) o. tan. 3. Állatvé
delem. Müller Péter tanító. 4. Ének. Téged 
Urunk dicsérünk. 5. Hadnagy uram. Sza
valja : Dalca András I. b) o. tan. 6. Szó
zat.

=  Tűzoltói mulatság. A helybeli 
önkéntes tőzoltóegylet bálja elég nagy 
számú közönség részvételével e hó 14-én 
folyt le a „Magyar király“ szállodában. 
A szállodás „Büchner Jani“ mindent elkö
vetett, hogy vendégei jól érezzék magú 
kát, ami sikerült is neki. Figye’mes ki
szolgálás, jó konyha és jó ital meg volt. 
A bál hajnali 4 óráig tartott. Felülfizet
tek a kö\ étkezők: ifj. Buchner János 20

K., Fábry Géza 10 K., Brock testvérek 9 
K., Dorotka Ágoston, Schwallye Antal 5 
K., Hübsch János, Petry Zsigmond, Hoff
man Henrik 4 K., özv. Török Gyuláné, 
Leopold Józsel, Popovics Koszta, Tolvéth 
János 3 K., Bortos Remusz 2‘50 K., Mar- 
kovics János, Vlajkovics Péter, Dr. Franki 
Sándor, Schmidt Mihály, Szimics Velimir, 
Lichtenstein Dezső, Rakitován Milán, Cser
mák Vilmos, Schlarb Fülöp, Lackner An
tal, Schlarb Jakab, Jámbor József, Tamás 
András, Dimitrievics Dusán, Reiter Károly, 
Dr. Rédiger Aladár, Dr. Knezevits Szilárd, 
Dr. Jakabfy Ernő 2 K., Schneider János 
1-50 K., Vida Károly 1*20 K. Fessl Károly, 
id. Buchner János, László József, Kosztics* 1 
Koszta, Wéber Alajos, Embacher Viktor, 
Tőry Rezső, Felbersohn Mihály, Dollák 
János, özv. Krauszné, Dinusz János, Wen- 
ner Miklós, Wenner Ferenc, Dr. Korek 
Aurél, Mysz N., Leist András, Kokora 
Ilia, 1 К., Zischang Ármin 0 50 К., Meyer 
0'40 К. Á nemes szivü felülfizetőknek ez 
úton is hálás köszönetét fejezi ki az 
egylet.

=  Látogatott felolvasás. Őszinte 
örömmel konstatálhatjuk, hogy községünk 
közönsége körében az eddig vasárnapon
ként tartott, ének és szavalattal egybekö
tött felolvasások megkedveltetés dolgában 
mindinkább nagyobb tért hódítanak; oly
annyira, hogy ma már a midőn k. b. a 
tizenkettedik közérdekű előadás elhang
zott, a hallgatóság számban nemcsak, hogy 
egyre emelkedik, hanem — ami megemlí
tésre méltó — az ügy kultúrális voltára 
kiterjed a hatóságok figyelme és érde
klődése is.

A múlt vasárnap az az f. hó 15.-én 
tartott — hazafias és gazdasági irányú — 
felolvasásra a rendes hallgatóságon kívül 
ismét újabb nagyérdemű látogatóink vol
tak kegyesek szives megjelenésükkel az 
előadás fényét emelni.

Nikolics Dusán közs. főjegyzőnk és 
dr. Szabó Sándor kir. járásbiró, közmeg
becsülésben álló vezető embereink, voltak 
a tisztes vendégek.

A felolvasás 12 l/2 óráig tartott, a 
mikor a hallgatóság általános tetszésnek 
tanujelét adván, távozott.

A következő felolvasás március 1-jén 
lesz. Előre is jelezzük egyben, hogy már
cius hó 15-én impozáns hazafias műsorral 
való felolvasás van tervbe véve. Erre kü
lönösen felhívjuk a t. közönség figyelmét. 
Érdeklődőket szívesen lát az analfabéta 
tanfolyamvezetősége. Kollmann Mihály.

=  Házasságot bejelentettek. Simion 
Prokóp Ruszmir Zsófia. Schiller Péter 
Szehl Erzsébet. Hammer János Post Do
rottya. Schwager Henrik Bretträger Eva. 
Póznán Prokóp Rakicsics Ilona. Jovanov 
Lyubomir Paunov Leposzava. Gorák Au
rél Brnyes Eufrosina. Gajdos István Fütyű 
Katalin. Szabó Ferenc Ozvald Anna. Co- 
racoin Traján Rachitovan Katalin. Brosti- 
nantin János Balián Mária. Kindl Antal 
Schaar Katalin. Ballim Illés Stefanovics 
Hajnalka. Rolárin Dömjén Bukics Zsófia.

=  Házasságot kötöttek. Medlárz Gy. 
János Schneeberger Romána. Jarkovacski 
János Bérics Anasztázia. Jovanov Lyubo
mir Paunov Leposzava. Magó Mihály De- 
vity Rozália. Jereminov Péter Lalics Olga. 
Kotoricza Vazul Szármes Paraszkéva. Sza
bó Ferenc Ozvald Anna Teréz.

=  Figyelmeztetés ! A hadmentességi 
. díjra vonatkozó vallomások március hó 
folyamán Laczkov Lyubomir közs. jegy
zőnél beadandók.



4. 0idai. „ K E V E V Á R A “________  ____________ 1914. február 22.

101/1914 végi*, szám.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § -a  értelmében közhír
ré teszi, hogy a ftemplomi kir. j bíróság
nak 1913 V. 1705/1 számú végzése követ
keztében Dr. Franki Sándor kevevárai la
kos ügyvéd által képviselt Erdélyén Pál 
delibláti lakos javára delibláti lakos ellen 
155 kor. s jár erejéig 1914 évi január 
hó 15-én foganasitott kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és 2500 K. 
becsült következő ingóságok, u. m. ham- 
bár és kukoricza nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V. 50-1 számú végzése 
folytán 155 kor. tőkekövetelés és eddig 
összesen 56 korona 02 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig 
alperes delibláti házhelyen levő udvarán 
leendő megtartására 1914 évi február hó 
2-3 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felül foglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1914 évi. feb. hó 12-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

142 szám 1914 végh.

Afi-uarés! Eárdefmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1б13 évi Sp. II. 498/2 és 

j Sp. II. 490/2 számú végzések következté
ben Dr. Bartulov Gáspár kevevárai lakos 
ügyvéd állal képviselt Schlarb Fülöp ke
vevárai lakos javára, kevevárai lakos ellen 
64 kor. 30 f. és 64 kor. 30 f. s jár erejé
ig 1913 évi december hó 2-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le és fe
lülfoglalt következő ingóságok, u. m. Sö- 
rösaparátus; bilárd, asztalok, szék és szo
babútorok, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir jbi
róság 1913-ik évi V. 1356/1 számú vég
zése folytán eddig összesen 180 kor. 20 
fill, biróilag már megállapított költségek 
erejéig, alperes delibláti utón levő lakásán 
leendő megtartására 1914 évi feb. 27 napj 
d. u. y2 2 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly ineg- 
j^íiy^éssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáro.i alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le-és felülfoglaltatták 
es azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára, 1914. február hó 13.-án. 
j______ Orsó J. kir. bir. végrehajtó

nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.

I

A n r i n n l n * ’ Gazdasági és kereskedelmi 

„Hyi lüUld Vállalat Budadest, I. Budafoki-

út 16.-18. szám. -..—■=

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi 
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel
lázásra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti 
joggal. — Hosszabb hitelre szállit mindenféle gazdasági 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket.

Közbenjárók dijaztatnak. В  Közbenjárók dijaztatnak. j

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skudier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
ЛЩГ“ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

- jg

A ki E
magot vet j |

fákat ültet Щ
Щ

virágot tenyészt E
El

és kertjében gyönyörködni ^
akar, az forduljon

M Ü H L E  Á r p á d  I
kertészeti nagytelepéhez В

В
В  Temesvár. В  ej

ВDiszfőárjegyzék ingyen es gfj
bérmentve. В

В
I B B B  B B B B  В Е 00Э Ш З B E I s !

R ó z s á k
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  Mi k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

Z Könyvkötői műhelyemben |
ф é
m mindenféle e s z a k m á b a  9  
Ф 99 vágó munkálatok a l eg-  9
О n a g y o b b  szakértelem- 9  
9  9
9 mel elkészíttetnek. 9

*  Oberläuter Róbertné •

Hi r det éseket
eluallal a kiarinfofrdaffaL
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Árverési hirdeSmén*. ИЯГШ /П0ППГЯ Árverési hirdetmény.Й SíMMi  8 ÜL i i i l  II f i .  Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. Ш  évi LX. t. с. 102 § értelmében ezennel

évi LX. t. c. 102 § -a  értelmében ezen- r közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi-
nel közhírré teszi, hogy a ítemplomi kir. Egészén u] mahagóni Atzgerdorfer róságnak 1913 évi Sp. I. 171/17 számú
törvényszék 1913 évi 26904 p. számú vég- . . gvártmánv. végzése következtében Dr. Abonyi Hen-
zése következtében Dr. Ghelner Jenő * rik kevevárai lakos ügyvéd által képviselt
ügyvéd által képviselt Oberländer Ferenc Bővebbet Guczul György mint kk. Guczul Miléva
javára 200 kor. tőke s jár. erejéig 1914. tt. gyámja delibláti lakos javára Rottár
évi január hó 3-án foganatosított hielégi- \У бП П еГ Г вГеПС Torna delibláti lakos ellen 42 kor. jár.
tési végrehajtást utján le- és felülfoglalt tanítónál erejéig 1913 évi november hó 18 - án fo-
és 878 kor.-ra becsült következő ingósá- ‘ * ganasitoit kielégítési végrehajtás utján le
gok u. m. bútorok, biliárd, sörösaparátus ------------------------------- -------------------- és felülfoglalt és 725 kor. becsült követ
nyilvános árverésen eladatnak. ч j -  rg  1 г -a 1 r kező igóságok, u. in. morzsoló, zecskavágo,

Mely árverésnek a kir. kevevárai BifílCUS kerékpár és kád nyilv. árverésen eladatnak,
járásbíróság 1914 évi V. 19/1 sz. végrése Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi-
folytán 200 kor. tőkékö/etelés. ennek 913 ^ mpllpkhplviQPo-pkkpl kinrln róság 1913 évi 1205/2 sz. végzése folytánévi november hó 30 napjától járó 6% ka- szükséges mellekhelyisegekkel kiadó. 36 * tőkekövetelés 'minden *részlet után
matai és eddig összesen 78 k. 41 fillérben Bővebb informácó esedékesége napjától járó 5% kamatai,
biroilag már megállapított költségek ere- váltódij és eddig összen 30 kor. 92 fillér
jéig Kevevárán alperes házánál leendő n  p  0 „ 0 i biróilag már megállapított költségek
megtartására 1914 évi február hó 28 - ik TJ1 • L)0ZS6SZKy erejéig alperes d e l i b l á t i  l a k á s á n
napjának d. u. 2 órája határidőül kittizetik iigyv. irodájában. leendő megtartására 1914 évi február hó
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 25 napjának délutáni l/2 3 órája határidőül
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az kittizetik és ahhoz a venni szándékozók
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. ol megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés r érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese- Q 7 Ä I l Ä r t  Ч й м  Щ й 0  IS** 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
téli becsáron alól is elfognak adatni. ивОи-МОМ II Ö |1  f i  В Ú r i  a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be-

Amennyiben az elárverezendő ingó- csáron alul is elfognak adatni.
Ságokat mások is le és felülfoglaltatták alkalmi gyermek színjáték március 15. Amennyiben az elárverezendő ingó-
és azok kielégítési jogot nyertek volna, ünnepélyre. Kapható: ANDAHÁZY ERVIN Ságokat mások is le és felülfoglalták és 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § tanítónál Homokos. ( Temes-megye.) Postai azokra kielégítési alapot nyertek volna
értelmében ezek javára is elrendeltetik. .. küldéssel 70 fillér •• arveres az 1881. LX. t. ez. 120 § -aJ ” Kuiaessei iu nner. „ értelmében ezek javara is elrendeltetik.

Kevevára 1914 évi. íeb. ho 16-ап. Kevevára, 1914. február hó 11.-én.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó. I Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

- - - - - - - - - - - - - - ш а х г й  ~ W |

Aki jó bort akar inni, forduljon
W e n n e r  M i k l ó s

Pj hsseoáral isk. Mázsáiéhoz. нГ

Kinő homoki asztali borai; nála
k a p h a tó k .

Melléklet a „Kevevára" 8 - ik számához.
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9744/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. j bíróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Ghelner Jenó' ügyvéd által képviselt 
Adler Tamás homokosi lakos végrehajta
tn ak  Özv. Buzejka Jánosné szül. Pipar- 
ka Erzsébet homokosi lakos ellen 15o ko
rona tőke, ennek 1913 május 2-től járó 
6% kamata 98 kor. 88 fill, eddigi ezúttal 
18 kor. 30 f.-ben megállapított, valamint 
a még felmerülendő költségek kielégíté
se végett az 1881. évi LX. t.-c. 144 és 
146 §-ai alapján az alább körülírt ingat
lanokra az árverést elrendeli s annak 
feltételeit a következőkben teszi közzé:

1, Árverés alá bocsájtatnak a ftempi, 
kir. trvszék területén fekvő Homokos 
község 1204 sz. betétjében foglalt kö
vetkező ingatlanok:

A f  4559 hrsz. Szántó a II. dűlőben 
1 hold 106 n.-öl 1/3 része 146 kor. becs. 
A t  4821 hrsz. Szántó a III dűlőben 778 
n.-öl 1/3 része 46 kor. becsárban. A t  
5556 hrsz. Szántó a IV. dűlőben 910 
n.-öl 1/3 része 77 kor. becsárban.

A fenti ingatlanokra Buzejka Eufé- 
mia javára bekebelezett élethossziglani 
eltartási kikötménye ezen árverés által 
nem érintetik.
2. Ezen nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1914 évi m á r c i u s  hó 
5 napjának d. e. 10 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokos köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban, 
kiküldött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
ndóhivatalnál lefizetni.

Kevevárán 1913 évi nov. hó 24 - én.
Kapp s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

196/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 §. - a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. '

jbiróságnak 1912 Sp. I. 123/8 évi számú 
végzése következtében Dr. Abonyi Hen
rik kevevárai lakos ügyvéd által képvi
selt Gyurisits Steván homokbálványosi la
kos javára Dobrits Koszta deiibláti lakos 
ellen 88 kor. 22 fill, s jár. erejéig 1913 
évi December hó 22 - én foganasitott kie
légítési végrehajtás utján le és felülfog
lalt és 2500 kor. becsült következő ingó
ságok, n. m. kukorica és bambái* nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1912 - ik évi V. 472/4 számú vég
zése folytán és eddig összesen 115 kor. 
52 fiil. biróilag már megállapított költsé
gek erejéig, alperes Deiibláti házhelyen 
levő udvarán l e e n d ő m e g t a r t  á s á r a 
1914 é v i  f e b r u á r  h ó 26 - i к 
napjának délutáni 3 órája határidő
ül kitiizetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108§-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1914 évi feb. hó 12.-én 
Orsó János kir. bir. vég.

749/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság a temeskubini takarékpénz
tár R.-T. végrehajtatnak Markov Vásza 
gályái lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyben a telekkönyv- 
vi hatóság az újabb árverést 170 kor. és 
290 kor. tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a kevevárai kir. törvényszék 
területén levő Gálya községben fekvő és 
a gályái 114 és 115 sz. betétben felvett: 
A II. 3908/2 hrsz. Rét 1518 n.-öl és 3909/2 
hrsz. Rét 1423 n.-öl a Petricsa Gréda dű
lőben 1/2 része 94 korona 50 fill, becsár. 
A III. 3927/2 hrsz. Rét 849 n.-öl 3928/2 
hrsz. Rét 385 n.-öl és 3929/2 hrsz. Rét 
1303 n.-öl a Petrica Gréda dűlőben 1/2 
része 113 korona 50 fill, becsárban. A IV. 
4033/1 hrsz. Rét 523 n.-öl és 4034/1 hrsz. 
Rét 1 hold 498 n.-öl a Prokopszka gréda 
dűlőben 1/2 része 50 korona 50 fill. becs. 
A *j* 1115/1 hrsz. Szántó a Kutlovica dű
lőben 1 hold 21 n.-öl 1/2 része 207 kor. 
50 fill, becsárban. A f  1172/1 hrsz. Szán
tó a Kutlovica dűlőben 1 hold 215 n.-öl 
1/2 része 2Q8 kor. 50 fill, becsárban. A *j* 
1299/1 hrsz. Szántó az Oberland dűlőben 
1 hold 128 n.-öl 1/2 része 204 kor. 50 f. 
becsárban. A f  1634/1 hrsz. Szántó a 
Zvezdana dűlőben 1 hold 155 n-öl 1/2 
része 206 kor. becsárban. A + 1677/1
hrsz. Szántó a Zvezdana dűlőben 1 hold 
155 n.-öl 1/2 része 187 kor. 50 fillér 
becsárban. Á *j* 1746 hrsz. Szántó a Vra- 
nisevác dűlőben 1 hold 231 n.-öl 1/2 ré
sze 234 kor. becsárban. A f  2090/1 a 
hrsz. Szántó a Cservenka dűlőben 1 hold 
594 n.-öl 1/2 része 187 kor. 50 fill. becs. 
A t  2836/2 hrsz. Szántó a Divlyáka dű
lőben 1 hold 943 n.-öl 1/2 része 108 kor. 
50 fill, becsárban. A f  2848/1 hrsz. Szán
tó a Divlyáka dűlőben 1 hold 600 n.-öl 
1/2 része 71 kor. becsárban. A f  2992/2 
hrsz. Szántó a Trnovácsa dűlőben 1 hold '

1081 n.-öl 1/2 része 155 kor. becsárbán. 
A f  3085/1 hrsz. Szántó a Trnovácsa dű
lőben 1 hold 138 n.-öl 1/2 része 137 kor. 
becsárban. A f  3106/2 hrsz. Szántó a 
Trnovácsa dűlőben 1 hold 252 n.-öl 1/2 
része 156 korona 50 fiil. becsárban. A I. 
327/2 hrsz. Ház 264 Öisz. a udvarral a 
Lehelekben 332 n.-öl és 328/2 hrsz. Kert 
a beitelekben 105 n.-öl 1/2 része 411 kor. 
becsárban. II. A gályái 115 sz. betétben 
felvett: A f  2090/2 hrsz. Szántó a Cser
venka dűlőben 1057 n.-öl 180 korona be- 
csárban.

Az árverést 1914 évi március 16 nap
jának d. e. 9 órájakor G á l y a  község
házánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretett tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 február 1 - én 
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

1532/1913 végr. szám.
Á r v e r é s i  SsiräeSssüBiii.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a Lévai kir. jbiróság
nak 1913 évi Sp. II. 156/2 számú végzése 
következtében Hubert Vilmos Lévai lakos 
ügyvéd által képviselt Kabina József fia 
szappangyár R. T. Lévai ezég javára de- 
libláti lakos ellen 163 kor. 71 fill, s jár. 
erejéig 1913 évi Május hó 13 - án fogana
sitott kielégítési végrehajtás utján le - 
és felülfog’alt és 1500 kor. becsült követ
kező ingóságok, u. m.: Búza, és bolti 
árúczikkek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság Í913-ik évi v. 522/2 számá vég
zése folytán 163 kor. 71 fill, tőkekövete
lés ennek 1913 évi március hó 2 napjá
tól járó 5% kamatai és eddig összesen 
99 kor. 32 fill, birói'ag már megállapított 
költségek erejéig, alperes deiibláti lakásán 
majd az üzletében
leendő megtartására 1914 évi fe b г u á r 
hó 27 - ik napjának d. e. 1Д 12 órája ha
táridőül kitiizetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. c. 107 és 108 § - ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1914 évi feb. hő 13.-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.


